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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES 
 

Prestação de Contas 
 

Identificação da OSC: Associação dos 
Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba 

CNPJ: 04.386.224/0001-34 

Endereço: Rua Benedito S. Moraes n° 30 sala 41 Telefone: (12) 3621-6195 

Processo nº 32.328/21 Período de Vigência: Agosto à Dezembro de 2021 

Projeto: Custeio das atividades da organização 
com Assessoramento, Defesa e Garantia de 
Direitos. 

 

Natureza do Recurso: Emenda Parlamentar 
Mês Referência: OUTUBRO 

Número de atendidos:  -  Público Alvo: Deficientes Visuais de Todas as 
faixas etárias. 

Objeto da Parceria 
Custeio das atividades da Entidade com assessoramento, defesa e garantia de direitos. 
Objetivos Geral e Específico 
Objetivo Geral: Através de contratação de Recursos Humanos, serviços de terceiros e aquisição de material 
de consumo, oferecer o assessoramento e defesa e garantia de direitos para os deficientes visuais do 
município de Taubaté. 
Objetivo Específico: Contratação de Recursos Humanos e de Terceiros; Aquisição de material de consumo; 
Desenvolvimento de atividades de assessoramento , defesa e garantia de direitos. 

Metas pactuadas 
Contratação do Recursos Humanos e Serviços de Terceiros para melhoria da qualidade dos serviços 
prestados pela Organização Social. 
Material de Consumo para melhoria da qualidade dos serviços prestados. 
Descrição das atividades desenvolvidas 
Agendamento de reunião com o CRAS-SÃO GONÇALO, centro de referência de Assistência Social e  
CREAS 2 – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, onde entregamos os informativos 
sobre o trabalho desenvolvido, articulação em rede de novas estratégias para inclusão do deficiente visual 
nas diversas políticas publicas. 
Reunião com a assessora Ane, Gabinete do Vereador Boanerges, para colocar a par do Plano de Trabalho 
desenvolvido com a destinação da Emenda Parlamentar em questão, e articulação para destinação para o 
ano de 2022 para novo Plano de trabalho e novas estratégias. 
Com a meta de melhoria da qualidade dos serviços prestados pela organização e com objetivo de oferecer 
assessoramente e defesa e garantia de direitos para deficientes visuais no Municipio de Taubaté a reuniao 
com os equipamentos públicos e privados da rede socioassistencial faz parte das estratégias para os 
possíveis encaminhamentos que os equipamento venham a realizar  e para desenvolvermos o trabalho de 
assessorar os usuários, nosso público alvo. 
 

Indicadores 
Registro fotográfico das reuniões. 

Impacto Social e/ou Aquisição dos Usuários 
Melhoria da qualidade dos serviços prestados através da entrega de informativos e reuniões com os 
equipamento público e privados para ampliar o conhecimento a respeito da OSC e do serviço de 
assessoramento e defesa e garantia de direitos para alcançar novos usuários e ampliar a articulação da rede 
socioassistencial como estratégias para novas demandas de trabalho. 
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Análise Técnica 
Neste terceiro momento, não encontramos obstáculos para os procedimentos e etapas relatadas no plano 
de trabalho, sendo desenvolvidas de forma satisfatória. 

Informações Complementares 
 
Visto que tal relátorio contempla todas as infomações necessárias, complementamos afirmando que da 
reunião realizada no CRAS São Gonçalo surgiram as seguintes idéias:  

 

 Busca no cadastro único para levantamento de dados quantitativos do número de deficientes visuais 
em Taubaté. 

 Contato com NAPE para compreensão do trabalho desenvolvido com este público na rede de ensino. 
(Baixa Visão) 

 Trabalho de aceitação e autonomia com o prórpio usuário ao ser encaminhado para a ADV VALE. 

 Discussão sobre o auxilio inclusão e transporte público para os usuários. 

 Logistica, contatos e formas de encaminhamento para o acesso ao serviço prestado pela ADV VALE 
e da ADV VALE para a rede. 

 
Reunião com o CREAS 2: 
 

 Logistica, contatos e formas de encaminhamento para o acesso ao serviço prestado pela ADV VALE 
e da ADV VALE para a rede. (Encaminhar os deficientes visuais para ADV VALE para inclusão na 
associação e nas atividades parceiras como Projeto esporte para todos, informática, massoterapia e 
idiomas, somente online pela Pró ativa, sendo que não exite escola física neste momento). 
 

    Reunião com Assessora Ane, Gabinete Vereador Boanerges. 

 Informação sobre o trabalho que está sendo desenvolvido com o recurso da Emenda Parlamentar 
destinada ao nosso serviço para o ano de 2021 e a possíbilidade de novo recurso para 2022 para 
ampliação e novas estratégias de trabalho, houve ainda a ideia da luta por uma Secretaria da Pessoa 
com Deficiência para o Município de Taubaté. 

 
 

 
 

 
 

ENTIDADE SOCIAL      RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO 
 
 

Luiz Antonio Pedrosa          Suliara de F. J. Augusto   
Assistente Social  

CRESS 49.247 
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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES 

 

Prestação de Contas 
 

 

Identificação da OSC: Associação dos Deficientes 
Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba 

CNPJ: 04.386.224/0001-34 

Processo nº 32.328/21 
 

Projeto: Custeio das atividades da organização 
com Assessoramento, Defesa e Garantia de 
Direitos. 

Natureza do Recurso : Emenda Parlamentar 

Número de atendidos : - 
Mês Referência: Outubro 

(Abaixo de cada fotografia inserir o local, data e descrição da atividade 

 
 

 
 
 
Reunião com a equipe técnica do CRAS – São Gonçalo, realizada no próprio CRAS na data de 20/10/2021. 
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Reunião com Assessora Ane, Gabinete do Vereador Boanerges, na ADV VALE na data de 27/10/2021. 
 

 
Reunião com a Equipe Técnica do CREAS 2, no prórpio CREAS na data de 27/10/2021. 
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CRESS 49.247 
 
 
 


